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SMRT –  
NAJVEČJA SKRIVNOST ŽIVLJENJA

Kristjani verujemo v vstajenje, kar je nekaj popolnoma drugega kot obujanje. 
Naše staro telo po smrti razpade. Ob vstajenju ob koncu časov nam bo Bog dal 
novo, poveličano telo, podobno telesu vstalega Kristusa. Po mišljenju teologov 
bo to telo večno in bo podoba čiste duše, zedinjene z Bogom. Primerno bo za 
življenje v nebesih v čisto drugačnem fizičnem redu.

»Nebesa« gotovo niso na našem planetu! Če hočemo živeti v nebesih, potre-
bujemo nova »telesa«, ki si jih je zamislil Bog za življenje v popolnoma drugem 
okolju. Jezus je dejal, da se moramo »znova roditi«, če hočemo vstopiti v Božje 
kraljestvo – potrebujemo čisto nov način življenja za novo območje bivanja.

Po Jezusovem vstajenju se je njegovo telo spremenilo. Prikazoval se je v za-
klenjenih prostorih in skoraj hkrati so ga videli v krajih, ki so bili med seboj zelo 
oddaljeni. Svojim učencem je zatrdil, da ni duh, vendar pa očitno tudi ni bil »na-
vadno« človeško bitje. Ko se jim je prikazoval, ga v mnogih primerih sprva niso 
prepoznali, kmalu pa so bili popolnoma prepričani, da je On.

Vse to se sklada s krščanskim verovanjem, da po smrti naša telesa razpadejo 
(»Prah si bil in v prah se povrneš!«); novo, vstalo telo ni več vklenjeno v prostor in 
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čas, ni več podvrženo razpadanju, trpljenju in smrti – je telo za življenje v nebesih.
Za vsemogočnega Boga, ki nas kliče k novemu življenju, ni nobena težava, na ka-

kšen način razpadejo naša zemeljska telesa (ali so pokopana ali so upepeljena ali kako 
drugače). Pomembno je edino to, da moj duh spozna Boga in zaupa vanj, ko se 
vrne k njemu. Vera in zaupanje v Boga nam namreč odpirata popolnoma nov način 
življenja, ki ga bomo živeli v nebesih.

Prirejeno po: David Winter, Kaj se zgodi po smrti?

DUHOVNE VAJE BIRMANCEV V ŠMARJETI
Prijateljstvo, ljubezen, skrb za drugega, zaupanje in vera. To so le nekatere od 

vrednot, ki smo jih spoznali na duhovnih vajah v Šmarjeti. Tam smo birmanci 
obeh razredov preživeli doživet duhovni vikend.

Spoznali smo, da ima vsak talente, ki jih je treba razvijati in biti ponosen na njih. 
Z namenom, da bi se lažje spoznali, je imel vsak svojega skrivnega prijatelja, kate-
remu je podarjal darilca. Skozi igre smo se povezovali in premišljevali o prijateljih 
in družini. V skupinah pa smo se bolj odprli in delili mnenja o tem.

Zjutraj ni manjkalo telovadbe in odličnega zajtrka, tako da smo bili potem 
siti še celo dopoldne. Lavrencija nas je dodobra zbudila in odšli smo spet novim 
izzivom naproti. Povzpeli smo se na hrib in se sprehajali po Šmarjeti.

Za konec smo se udeležili svete maše, kjer so nas šmarješki birmanci lepo 
sprejeli. Zapeli smo kuharici in se ji zahvalili za vso dobroto, dobro voljo in moč, 
ki nam jo je podarjala. Vedno smo medse povabili tudi Gospoda, naj je bilo to 
pri molitvi pred jedjo ali v krogu animatorjev.

Vikend je bil nepozaben, zelo zabaven in tudi ravno prav poučen. Vsi bomo 
ohranili te izkušnje in doživetja v res lepem spominu.

Tajda Štupar
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FARNO ROMANJE NA GORENJSKO
V prelepem, sončnem, nedeljskem jutru 12. oktobra smo se farani Vavte vasi 

podali na romarski izlet med gorenjske gore. 
Najprej smo se ustavili na Brezjah. Vzeli smo si dovolj časa za osebno molitev 

in prejem zakramenta sprave. 
Pot smo nadaljevali do vasi Vrba, kjer je bil rojen pesnik France Prešeren. Pri-

jazna sogovornica nam je lepo opisala zgodovino njegove rojstne domačije, ki 
je danes muzej.

Naslednji postanek je bil na Bledu. Obiskali smo cerkev svetega Martina, kjer 
nas je prisrčno sprejel tamkajšnji župnik, po rodu Dolenjec. Seznanil nas je z 
zgodovino župnije in župnijske cerkve. V pristanišču so nas čakali čolnarji in nas 
prepeljali na otoček.

Med romarji smo bili tudi starejši in manj premični, zato smo pod stopnicami, 
ki vodijo do cerkve na otočku, oklevali. Ob pomoči požrtvovalnih članic Karitas 
smo vsi premagali sto stopnic in vstopili v cerkvico Marije kraljice na otočku. S 
pomočjo požrtvovalnega organista Branka smo v cerkvi zapeli litanije matere 
Božje. Vmes smo prepevali najlepše Marijine pesmi, ki jih je za to priložnost v 
zvezku zbrala gospa Martina Kopina, za kar smo ji vsi romarji hvaležni.

Pri petju smo pogrešali glas svojega dušnega pastirja Jerneja, ki zaradi drugih 
obveznosti ni mogel biti z nami ves čas romanja.

Vodstvo in organizacijo romanja je sprejel g. Miha Blažič, ki ima veliko izku-
šenj s pripravo romanja v Medžugorje. Hvaležni smo mu, saj je vse potekalo po 
programu in v najlepšem redu.

Srečni, zdravi in veseli, polni lepih vtisov smo se ob predvidenem času vrnili 
domov. Iskrene čestitke in zahvala načrtovalcem in organizatorjem romanja, ki 
nam bo ostal v nepozabnem spominu.

Štefka Avguštin
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
S puščico poveži vsako levo polje s pravim poljem na desni strani.

Med sličicami je ena, ki ne spada k praznovanju svetega Martina. Prečrtaj jo.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

OD VČERAJ DO JUTRI
Ko kdaj zablodiš 
in se znajdeš v slepi ulici, 
tedaj pomisli, da velja: 
»Nikar se ne boj, saj sem jaz s teboj!«

Če te tvoji prijatelji 
pustijo na cedilu, 
tedaj pomisli, da velja: 
Nikar se ne boj!

Če te zajame tema 
in je naslednji korak negotov, 
tedaj pomisli, da velja:
Nikar se ne boj!

Če zaideš v meglo 
in ne najdeš poti, 
tedaj pomisli, da velja:
Nikar se ne boj!

Na poti od včeraj do jutri 
nisi sam. Bog gre s teboj.
Kar ti je Bog obljubil včeraj, 
velja tudi za danes 
in tudi za jutri velja: 
»Nikar se ne boj, saj sem jaz s teboj.«

Andreas Pohl

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
ODNOS SLOVENCEV DO ALKOHOLA JE NEKRITIČEN

V Sloveniji vlada mokra kultura, odnos Slovencev do alkohola pa je nekritičen. 
Zaradi njega je vsak dan v bolnišnico sprejetih približno deset oseb, od katerih 
dve umreta, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Povečuje se 
opijanje med mladino, saj je bila po podatkih inštituta več kot tretjina 15-le-
tnikov v življenju že vsaj dvakrat opitih. V zadnjih osmih letih pa so se deležu 
fantov, ki pijejo, približala tudi dekleta.



6

Kot ugotavlja Maja Zorko z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, se slovenski odnos 
do alkohola prenaša iz roda v rod, za Slovenijo 
je značilen lahek dostop do alkohola, ta je pri-
soten v naši kulturi in običajih. Med Slovenci v 
starosti od 25 do 64 let je bilo po podatkih iz 
leta 2012 dobrih 10 odstotkov ljudi, ki tvegano 
pijejo alkohol, 20 odstotkov pa takih, ki od al-

kohola abstinirajo. Med osebami s tveganim pitjem alkohola se po podatkih 
inštituta najpogosteje znajdejo moški v starosti med 40 in 45 let s poklicno izo-
brazbo, z območja vzhodne Slovenije.

Alkoholizem je v družbi močno stigmatiziran, prizadeti pa niso samo alko-
holiki, ampak lahko prevečkrat nosijo posledice te zasvojenosti drugi družinski 
člani, ki pa se pogosto ne želijo javno izpostavljati. Vsakomur, ki trpi zaradi po-
sledic alkoholizma v preteklosti in zdaj, so pripravljeni pomagati v programu z 
imenom Al-Anon, ki pri nas deluje že 25 let.

V program za samopomoč, ki združuje svojce in prijatelje alkoholikov, se lah-
ko vključi vsakdo, anonimno in brez napotnice. „V skupino, ki je objavljena na 
spletu in na naših urnikih, lahko pride čisto vsakdo, brez najave, napotnice ali 
napotitve strokovnjaka,“ je povedala predstavnica društva Al-Anon in dodala, da 
srečanja potekajo skoraj vsak dan ali vsaj enkrat tedensko v vseh večjih krajih po 
državi. „Marsikateri člani pa zaradi anonimnosti zelo radi pridejo v drug kraj, kjer 
se počutijo zelo varne, kajti alkoholizem je stigma in se jim zdi, da jih v tistem kraju 
ne bo nobeden prepoznal.“

V skupinah dajejo poudarek temu, da so pred alkoholom družinski člani ne-
močni in ne morejo nič narediti v zvezi s tem, čeprav jih teži občutek, da bi 
morali nekaj narediti. Edini način, da alkoholiku pomagajo, je, da ne pomagajo, 
še pravi predstavnica društva. V programih Al-Anon dajejo poudarek temu, da 
človek lahko spremeni le samega sebe. V društvu imajo razvit sistem mentor-
stva, imajo svojo literaturo, srečanja, zagotavljajo članom 24-urno podporo.

Prva leta delovanja društva je v skupine zahajalo veliko zakonskih parov, v 
zadnjih letih pa je med njihovimi člani vedno več odraslih otrok alkoholikov, 
med 35. in 45. letom starosti. Gre za take, ki so ugotovili, da so bili popolnoma 
neopremljeni, brez pravih orodij za življenje s težavami v vseh vrstah odnosov, 
pravi predstavnica društva.

Vir: Petra Gorše, Radio Ognjišče

JESEN ŽIVLJENJA
KAR DAJEMO DRUGIM, SE VRAČA V POMNOŽENI MERI

»Razdajaj veselje, če hočeš biti vesel, razdajaj srečo, če hočeš biti srečen,« je 
zapisal duhovnik Franc Sodja.
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Mlada prostovoljka je zaupala svo-
jo zgodbo: »Vključila sem se v program 
prostovoljstva: Človek za druge. Predla-
gali so mi delo s starejšimi ljudmi. Pro-
stovoljno delo me je obogatilo s števil-
nimi novimi spoznanji. Spoznala sem 
veliko zanimivih ljudi in slišala izjemne 
zgodbe. Menim, da prostovoljstvo ni le 
enosmerna ulica, namenjena uporabni-
kom. Na veliko načinov neizmerno bo-
gati tudi prostovoljca.«

Za delo z ostarelimi se je mlada prostovoljka odločila, ker se ji zdi, da ima vsa-
ko življenjsko obdobje svojo lepoto in zrelost. Ni vseeno, kako ravnamo s starej-
šimi. Na starost in v bolezni smo bolj kot kadar koli potrebni ljubezni, varnosti, 
razumevanja, sprejetosti in spoštovanja in to do zadnjega življenjskega diha. Sta-
rejši ljudje so pomemben del naše družbe, čeprav so v senci srečnih in zdravih 
ljudi. Naša dolžnost je, da se trudimo živeti drug z drugim. Drug drugega lahko 
bogatimo in skupaj bolj kvalitetno živimo.

Jean Vanier, ustanovitelj skupnosti Barka, namenjeni ljudem s posebnimi po-
trebami, je zapisal: »VSAK ČLOVEK JE SVETA ZGODBA!«

BESEDA ŽIVEGA BOGA
9. november – ZAHVALNA NEDELJA:

In naredil je iz vrvi nekak bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjalcem 
je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to 
proč in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« In njegovi učenci so se spomnili, 
da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in 
mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je 
odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« (Jn 2,13–22)

16. november – 33. NEDELJA MED LETOM:
In pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov 

ter rekel: »Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« Nje-
gov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, 
čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!« (Mt 25,14–30)

23. november – NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA:
Ko pa pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na 

prestol svojega veličastva. In zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil jih bo 
ene od drugih, kakor pastir loči ovce od ovnov; in bo ovce postavil na svojo de-
snico, ovne pa na levico. (Mt 25,31–46)
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30. november – 1. ADVENTNA NEDELJA:
Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni gospodar, ali zvečer ali opolnoči 

ali ob petelinjem petju ali zjutraj, da vas ob nenadnem prihodu ne najde spečih. 
Kar pa vam pravim, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13,33–37)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
VSE MINE …

Minljivost je ena od evidenc tega 
sveta, ki je nihče ne more zanikati. Člo-
vek jo čuti najprej na sebi: minevajo 
leta, lasje mu sivijo, življenjske funkcije 
kakor sluh in vid odpovedujejo. Še na-
zorneje vidi to minevanje okrog sebe: 
menjavata se mir in vojna, menjavajo 
se režimi, menjava se življenjski stan-
dard, menjavajo se moda in umetniški 
trendi, menjava se vse. Vse mineva.

Ali se človeštvo ustavlja z mislijo ob 
tem dejstvu? Po eni strani se ga izogiba, ker na vse kriplje visi na njegovem min-
ljivem trenutku. Po drugi strani pa se proti minevanju bori, to najbolje kaže me-
dicina s farmakologijo, prav posebno pa še lepotna industrija.

Lahko rečemo, da je dejstvo, da človek nekako z minljivostjo noče biti spravljen. 
V človeški kulturi je celo prišlo do velikih uporov proti minljivosti, posebno v mo-
derni dobi, ko je krščansko obzorje posmrtnosti začelo zahajati. Tako na primer 
Goethejev Faust zakliče trenutku »Ustavi se!«. A seveda zaman, ker se čas ne usta-
vi. Drugemu velikemu Nemcu, Nietzscheju, se je iztrgal vzklik: »Večnost, globoke 
večnosti!«, naj je še tako odklanjal krščansko vizijo nesmrtnosti.

To željo po večnosti so izkazali celo vsi trije totalitarizmi 20. stoletja, saj so 
Italijani pri datacijah poleg normalnega leta zapisovali tudi letnico fašistične ere 
z začetkom leta 1922.

Z besedo večnosti pa smo pri Človeku, ki je to besedo postavil na svoj pra-
por, se pravi pri Kristusu, ki je ne samo v svojih govorih imel izrecno na obzorju 
večno življenje, ampak je tudi to večnost sam začel tretji dan po svojem umoru 
z vstajenjem od mrtvih. Od takrat bi tudi za kristjana morala minljivost iz-
gubiti svojo žalobnost, da ne rečemo tragičnosti, ker bi jo morala prerasti 
misel na isto vstajenje, ki ga je začel njegov Učitelj. Noben praznik ne opozar-
ja kristjana na neminljivost, na večnost tako kot praznik vseh svetnikov, se pravi 
stotisočev, za katere smrti več ni.

Biti kristjan v resnici pomeni tudi zanikati minljivost in tesnobo ter strah niča 
in gledati na vse v pričakovanju neminljivosti pri Bogu.

vir: Alojz Rebula, Družina
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»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
5. OKTOBRA JE BILA KRŠČENA:
 INJA MOŽE, Potok 29. Inja se je 20. februarja 2014 rodila očetu Mihaelu 

in mami Suzani.
12. OKTOBRA JE BIL KRŠČEN:
 ERIK KOPINA, Dolnje Mraševo 3. Erik se je 3. marca 2014 rodil očetu 

Jožetu in mami Marjetki.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + CIRILA MODICA, Potok 30:
  rodil se je 3. 2. 1946 na Dolenjem Mokrem Polju
  umrl je 17. 10. 2014

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj  
in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Skozi vrata rojstva pridemo v tujo deželo prebivat, skozi vrata smrti gremo v ne-

znano večnost počivat. (bl. Anton Martin Slomšek)
Marsikomu pomeni svoboda pravico, da dela, kar hoče, svetnikom pa daje 

moč, da iz ljubezni in odpovedi delajo tudi to, kar jim ne ugaja. (sv. Janez Pavel II.)

Poslušati znam samo tedaj, ko se ne oprijemam krčevito svojih zamisli, ko 
znam prisluhniti nekomu, ki misli drugače od mene, dogodkom, ki potekajo 
drugače, kakor sem sam načrtoval. (Anton Stres)

Bog me ne spodbuja, naj bom popoln, temveč potrpežljiv; naj bom strpen in 
skušam razumeti slabotnost pri drugih, še zlasti pri sebi. (John Powell)

Verovati pomeni podariti se usmiljeni Ljubezni, ki stalno sprejema in odpu-
šča, ki daje življenje in mu podeljuje smer. (papež Frančišek)
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Ne išči svojega miru v besedah ljudi! Naj namreč o tebi govorijo dobro ali sla-
bo: zaradi tega ne boš nič drugačen človek, kot si. (Tomaž Kempčan)

Življenje je velika stvar, zelo dragocena, in se ga ne izplača živeti samo na pol. 
(Marjan Turnšek)

Kakor nas sonce vedno vabi, naj se vrnemo v njegovo toploto in svetlobo, 
tako nas Bog vedno vabi, naj se vrnemo k njemu, celo, če smo se oddaljili dosegu 
njegove ljubezni. (John Powell)

ZA DOBRO VOLJO
RES ŠKODA, DA JE UMRLA »ZDRAVA PAMET«

Dolga leta je bila z nami. Nihče pa zagotovo ne ve, koliko je bila stara, saj se je 
njen rojstni list že davno tega izgubil v birokratskih predalih.

Spominjali se je bomo po tem, da je ohranjala in drugim posredovala pame-
tne nauke, kot so, da se je z dežja pametno čim prej umakniti pod streho in ne 
pod kap, da kdor prvi pride, prvi melje in da življenje ni vedno pošteno.

»Zdrava pamet« je živela preprosto, držala se je načela, da lahko zapraviš le 
toliko, kot zaslužiš. Vedela je, kaj je zdravo starševstvo, da so glavni starši, ne pa 
otroci.

Njeno zdravje je začelo vidno pešati, ko so v veljavo stopila sicer dobrona-
merna načela, ki pa so jih ljudje vzeli preveč resno. Ko je slišala, da so šestletnika 
obtožili spolnega nadlegovanja, ker je poljubil sošolko in da so učitelja odpustili, 
ker je kaznoval trmoglavega dijaka, se je njeno stanje močno poslabšalo.

Še huje je bilo, ko je izvedela, da morajo učitelji prositi za dovoljenje starše, 
preden učencu dajo aspirin, ne smejo pa staršev obvestiti, če učenka zanosi in 
hoče splaviti.
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In končno je gospa »Zdrava pamet« izgubila voljo do življenja, ko so prepove-
dali deset zapovedi, ko je Cerkev postala posel in ko so začeli z zločinci ravnati 
lepše kot z njihovimi žrtvami.

Ko je gospa »Zdrava pamet« izvedela, da se je neka gospa polila z vročo kavo, 
se pritožila in za nagrado dobila visoko odškodnino, je izdihnila zadnji dih.

Za njo žalujejo njeni starši, Resnica in Zaupanje, njen mož Preudarnost, hčer-
ka Odgovornost in sin Razum. Preživeli sta jo tudi obe polsestri, »Moja pravica« 
in »Jaz hočem«.

Pogrebcev je bilo zelo malo, saj se večina ni zavedela, da je gospa »Zdrava 
pamet« umrla. Če se je ti spomniš, pošlji osmrtnico naprej. Če se je ne, pa kot 
velika večina ostani križem rok.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Straža, 3., 4., 5. skupina; Počervina, JV24; Ana Komljanec.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Franc Kren; Nose, RV12; Počervina, JV24; Čuli-

na; Gačnikova.
ODDANE MAŠE: v Novem mestu bodo v novembru opravljene gregorijanske 

maše za + Amalijo Čampa.
OB SMRTI CIRILA MODICA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 

za Cerkev: družina Urbančič; družina Dusper in Mimi.
OB SMRTI CIRILA MODICA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 

za svete maše: družini Bukovec in Zupančič; Zalka Može, Dolnja Težka Voda; 
družina Šiška, JV; Marija in Marko Bukovac.

BOG POVRNI VSEM!

OBVESTILA
SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE

Seja ŽGK bo v torek, 4. novembra, po maši.

DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE
Ob prazniku vseh svetnikov mnogi prosite molitve za svoje drage pokojne. 

Nekateri v ta namen darujete svoj dar. V dneh praznikov vseh svetnikov bo v 
cerkvi pri tisku skrinja, v katero lahko oddate prošnje za molitev za rajne.

»OFER« ZA G. ŽUPNIKA
Na zahvalno nedeljo bo običajno darovanje za g. župnika.

POPOLNI ODPUSTEK
Cerkev daje popolni odpustek vsakomur, ki v prvih osmih dneh novembra 

obišče pokopališče in moli za rajne. Odpustek je podeljen tudi v vseh cerkvah in 
javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo; kdor 
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moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu 
svetega očeta.

IZOBRAŽEVANJE ZA DUHOVNUKE
Duhovniki novomeške škofije se bomo od nedelje, 9. novembra, do srede, 12. 

novembra, udeležili vsakoletnega izobraževanja. V času odsotnosti g. župnika v 
župnišču ni uradnih ur.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 13. novembra, po sveti maši.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča zadnji četrtek v mesecu, 27. novembra, po 

sveti maši.

DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS
Člane ŽPS vabimo na dekanijsko srečanje dekanije Novo mesto, ki bo v nede-

ljo, 16. novembra, v Šmihelu pri Novem mestu v Baragovem zavodu.

NABIRKA ZA POTREBE KARITAS
Nabirka prve adventne nedelje je namenjena delovanju Župnijske in Škofijske 

Karitas. Hvala vam za vsak dar. Našel bo pravega naslovnika!

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Gospod župnik bo v sredo, 5. novembra (Straža in Rumanja vas), in petek, 7. 

novembra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite, 
ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu.
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OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti Miklavž s spremstvom bo otroke obiskal v soboto, 6. decembra, ob 10. 

uri v Kulturnem domu v Straži.
Ker želi obiskati še veliko otrok, prosimo starše, dedke in babice, da mu poma-

gate s prispevkom 10 EUR za prijavljenega otroka. Prijave lahko oddate po svetih 
mašah ob nedeljah: 16., 23. in 30. novembra ga. Tadeji Barbič (040 211 977) in 
ga. Damijani Barbič.

ZAHVALA
Iskrena zahvala velja ga. Ani Komljanec in njeni družini, ki je tudi letos požr-

tvovalno sprejela nalogo kuharice na duhovni obnovi birmancev v Šmarjeti in 
obe skupini birmancev razvajala z izbranimi jedmi. Bog povrni.

Saint Nicholas

Copyright © 2013 St. Nicholas Center, www.stnicholascenter.org,.
May be printed for personal and non-profit use. For all other uses, please request permission from  info@stnicholascenter.org.
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SVETE MAŠE

ČESTITAMO
V četrtek, 23. oktobra 2014, je v novomeški stolnici potekala letošnja maša 

ob začetku akademskega leta in podelitev spričeval in diplom Katehetsko-pa-
storalne šole.

Spričevalo zaključene prve stopnje Katehetsko-pastoralne šole sta po dveh 
letih šolanja prejeli naši faranki ga. Marta Dular in ga. Martina Kopina.

Diplomo, s katero je zaključila štiriletno strokovno usposabljanje in duhovno 
osebnostno izpopolnjevanje na Katehetsko-pastoralni šoli pa je prejela katehe-
tinja ga. Anica Žagar.

Vsem trem za dosežen uspeh čestitamo in jih vabimo k nadaljnjemu sodelo-
vanju v življenju župnije.

NED. – 2. 11. SPOMIN VERNIH 
RAJNIH

  7.00 + Milena Zafran, obl.
  9.00 S + Marija Tisovic, obl.
10.00 + dobrotniki Župnije Vavta vas

PON. – 3. 11. Viktorin Ptujski 18.00 + Alojzija Mervar, obl.
18.30    MOLITVENA SKUPINA PRENOVE
18.30    SREČANJE MLADIH

TOR. – 4. 11. Karel (Drago) 18.00 + Valčka in s. Digna Petan, obl.
18.00 + Amalija Čampa (gregorijanska 
maša)
18.00    SREČANJE ŽGS

SRE. – 5. 11. Zaharija, Elizabeta   7.30    za duhovniške poklice

ČET. – 6. 11. Lenart 18.00 + Šime Čulina, obl.

PET. – 7. 11. Ernest 18.00 + Jožefa Počervina
18.30    PRIPRAVA NA KRST

SOB. – 8. 11. Bogomir 17.00 S v spravo za bogokletje
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 9. 11. ZAHVALNA
Božidar

  7.00 + Stane Kavšček, god.
10.00 + Anica Bukovec

PON. – 10. 11. Leon Veliki 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

TOR. – 11. 11. Martin 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

•••
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SRE. – 12. 11. Jozafat 18.00 + Martin Picelj, god.

ČET. – 13. 11. Stanislav Kostka 18.00 + Stanka Pečjak, god.
18.30    SREČANJE ŽPS

PET. – 14. 11. Nikolaj 18.00 + starši Krašovec

SOB. – 15. 11. Albert Veliki 17.00 S + starši, Darinka, Ana in Mitja 
Darovec, obl.
18.00 DS + Marija Kren

NED. – 16. 11. 33. MED LETOM
Marjeta Škotska

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Irena Krašovec

PON. – 17. 11. Elizabeta Ogerska 18.00 + Martin Pavlin, god.
18.30    MOLITVENA SKUPINA PRENOVE
18.30    SREČANJE MLADIH

TOR. – 18. 11. Roman 18.00 + Ivan Golob
18.00 + Amalija Čampa (gregorijanska 
maša)

SRE. – 19. 11. Matilda   7.30 + Jože Košale

ČET. – 20. 11. Edmund 18.00 + Ciril Modic, 30. dan

PET. – 21. 11. Darovanje DM 18.00 + Rozman, Globodol

SOB. – 22. 11. Cecilija 17.00 S + starši Likar
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 23. 11. KRISTUSA KRALJA
Klemen

  7.00 + Milena Krašovec
10.00 + Branko in starši Bukovec, obl.

PON. – 24. 11. Andrej Dung 18.00 + Cvetko Golob, ml. in st.
18.30    SREČANJE MLADIH

TOR. – 25. 11. Katarina 18.00    po namenu

SRE. – 26. 11. Valerijan   7.30 + Franc Muhič

ČET. – 27. 11. Virgil, Modest 18.00 + Anton in Erna Dulc
18.30    SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE

PET. – 28. 11. Berta 18.00 + Franc in Rozalija Petan, obl.

SOB. – 29. 11. Saturnin 17.00 S + Ana Tisovec, obl.
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 30. 11. 1. ADVENTNA
Andrej

  7.00    po namenu
10.00 + Anton Mrvič, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 8. november:
Sela, 1. skupina

SOBOTA, 15. november:
Sela, 2. skupina

SOBOTA, 22. november:
Jurka vas, 1. skupina

SOBOTA, 29. november:
Jurka vas, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 9. november:
Zala Kren
Anica Žagar

NEDELJA, 16. november:
Tjaša Tavčar
Janez Dular

NEDELJA, 23. november:
Teja Tavčar
Štefka Vidic

NEDELJA, 30. november:
Zdenka Petruna
Marija Šenica

 

Dal si nam telo
Usmiljeni, milostljivi Bog!
Dal si nam usta, da oznanjamo tvojo hvalo.
Dal si nam noge, da razširjamo tvojo slavo.
Dal si nam kolena, da jih v spoštovanju pripognemo  
pred teboj.
Dal si nam roke, da jih v zahvalo in priprošnjo dvigamo  
k tebi 
in da z njimi delamo za blagoslov svojih bližnjih.
Dal si nam ušesa, da prisluhnemo tvojemu glasu.
Dal si nam srce, da gori v tvoji ljubezni 
in da vse naše bitje usmerja k služenju tebi.
Pomagaj nam, da z vsemi svojimi darovi 
z veseljem služimo tebi in svojim bližnjim.


